AVÍZO PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY
MAS svatého Jana z Nepomuku, z. s. k předkládání
žádostí o podporu v rámci Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje (CLLD)
ROZVOJ VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s. (MAS) připravuje výzvu MAS v souladu
s Programovým rámcem Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje (Strategie CLLD) schváleným Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR (Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu).

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝZVY
Předpokládané vyhlášení
výzvy MAS
Předpokládaná uzávěrka
příjmu žádostí

14. 1. 2019
Přesné datum bude stanoveno ve výzvě MAS
29. 3. 2019
Přesné datum bude stanoveno ve výzvě MAS

IDENTIFIKACE VÝZVY
Aktivity
Oprávnění žadatelé

Infrastruktura základních škol
Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání
Společné pro všechny aktivity:
- obce,
- organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
- nestátní neziskové organizace,
- církve,
- církevní organizace.
Aktivita Infrastruktura základních škol:
- školy a školská zařízen v oblasti základního vzdělávání,
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích
aktivit.
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání:
- školy a školská zařízení v oblasti předškolního,
základního a středního vzdělávání,
- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích
aktivit.

Míra dotace
95 %
Předpokládaná alokace
7,6 mil. Kč
Výzva řídícího orgánu IROP 68. výzva IROP
Vizhttp://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzvac-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-provzdela
Typy podporovaných
projektů

Podpora infrastruktury v základních školách v
následujících klíčových kompetencích:
- v oblastech komunikace v cizích jazycích,
- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
Podpora sociální inkluze
Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k
internetu
Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v
následujících klíčových kompetencích:
- v oblastech komunikace v cizích jazycích,
- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální
vzdělávání mládeže v následujících klíčových
kompetencích:
- v oblastech komunikace v cizích jazycích,
- v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd,
- ve schopnosti práce s digitálními technologiemi.
Podporovány budou aktivity zaměřené na:
- Budování, rekonstrukce a stavební úpravy objektů, včetně
nákupu nemovitostí,
- Nákup zařízení a vybavení (technické, technologické, IT,
kompenzační pomůcky a další).
- Pořízení zeleně u výše uvedených objektů.

DALŠÍ PODMÍNKY
Projekty musí být realizovány na území působnosti MAS svatého Jana z Nepomuku.
Realizaci projektu musí žadatel zajistit nejprve z vlastních zdrojů (předfinancování),
etapizace projektu je možná, minimální délka etapy je 3 měsíce. Realizace projektu musí být
ukončena nejdéle 31. 8. 2021. Žadatel má možnost v průběhu přípravy i realizace projektu
využít bezplatných konzultací s pracovníky kanceláře MAS svatého Jana z Nepomuku.
Podrobnější podmínky stanovují Specifická pravidla jednotlivých výzev ŘO IROP – viz odkaz
výše.

PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ, POSTUP ADMINISTRACE A ZPÚSOB HODNOCENÍ
PROJEKTÚ
Žádosti o podporu se předkládají elektronicky prostřednictvím Informačního systému
konečného příjemce (ISKP14+) – viz https://mseu.mssf.cz/. Povinnou přílohou žádosti o
dotaci je Studie proveditelnosti ve zjednodušeném rozsahu. V případě stavebních prací je
zapotřebí doložit alespoň Žádost o stavební povolení nebo ohlášení při podání žádosti o
podporu. Stavební povolení s nabytím právní moci je nutné doložit až před vydáním
Rozhodnutí. Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena
ve Specifických pravidlech Výzvy ŘO IROP – viz odkaz výše.
Žádost bude posuzována z hlediska splnění formálních náležitostí a přijatelnosti. V případě
formálních nedostatků bude žadatel vyzván k jejich odstranění. Následně bude žádost
hodnocena Výběrovou komisí MAS na základě předem stanovených preferenčních kritérií,
která budou zveřejněna ve Výzvě MAS. O výběru projektů rozhodne Programový výbor na
základě podkladů Výběrové komise. Posledním krokem pak bude závěrečné ověření projektu
ze strany CRR (Centrum pro regionální rozvoj).

KONTAKTNÍ OSOBY
Ing. Veronika Sklenářová
tel: +420 735 753 137
e-mail: veronika.sklenarova@masnepomucko.cz

